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Há de se saber o que significa Culto. Não é nada da alçada de incultos. Uma palavra tão 

pequena, mas de semântica pródiga tanto como substantivo ou adjetivo. Traz-nos logo à 

mente a palavra cultura. 

Culto é o produto da arte de cultuar, cultura é o acúmulo de saberes adquiridos. Ninguém 

nasce culto. É preciso aprender a separar saberes virtuosos dos viciosos. APRENDEI DE 

MIM é pertinente na formação do Cultuador. 

Cultuar é construir a Interação entre o Ser Adorado e o Ser Adorador. A construção desta 

interação só é possível com produtos de qualidade comprovada que são os Símbolos 

cultuais exauridos da Bíblia. 

A Teologia Reformada é exímia em plasmar a Teologia do Culto com os qualificativos 

de procedências divinas. O Culto precisa ser Cristocêntrico. A Liturgia é a organização 

destes saberes cultuais para a celebração do culto cristão. É preciso conhecer 

exaustivamente o DEUS adorado, “Eu sei em quem tenho crido”. Deus busca 

“Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade” para que não haja 

hipocrisias. 

Culto Racional: Racional é a realidade betumada pela verdade, que já está confirmado 

pelo raciocínio, coisa do Antropos(do homem). Desposamos a cultura grega, ali Verdade 

é ALATHEIA = aquilo que está escancarado aos olhos do corpo e da alma, o óbvio, aquilo 

que se opõe ao pseudo, aquilo que é ESSÊNCIA e não aparência; Na cultura latina é 

VERITAS = Exatidão do fato descrito. Na área jurídica, a Testemunha; Na cultura 

hebraíca a verdade emana do CARÁTER de quem age ou fala. Há três tipos de culto. 

a) Culto individual a sós com Deus; 

b) Culto doméstico ou familiar, restrito; 

c) Culto comunitário, da comunidade com a mesma cultura cultual. 

Meus pais não conheceram a dra. Gramática, mas o Espírito Santo os ensinou a 

Concordância Nominal com Deus e escreveu seus nomes no Livro da Vida. Hoje louvam 

a seu Deus diante do trono. Não há motivos sérios que nos impeçam de Cultuar ao Senhor 

Deus. Lá no culto está o M A G I S T E R PORQUE CULTO É PONTO DE ENCONTRO 

MARCADO e ponto de Depoimentos. 

O ânimo de um culto depende muito do sentimento do adorador e do mover do 

Espírito Santo. Há cultos fúnebres, de ação de graças e etc. Em qualquer situação Deus 

fala peremptoriamente. Não existe crente sem CULTO. 

Culto sim, não importam as circunstâncias. Eu prefiro o culto que caiba comigo o meu 

Cristo. Se no culto circunstâncias nos tolhem, não tema porque a verdade nos libertará. 

No verdadeiro culto Deus sempre está presente. No culto tomamos atitudes. “Eu e a 

minha casa serviremos ao Senhor”. 

Até os vitimados também louvam e adoram dizendo: “Pai, perdoa-lhes porque não 

sabem o que fazem” e o que dizem! As “SAUDADES DE DEUS” só existem para os 

que estão distantes dele. 
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